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فضيلة الشيخ عمرو أحمد

فضيلة الشيخ عادل فريد

2013-01-24الموافق -هـ 1434ربيع األول 12الخميس 



السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هللا احمده واستعينه واستغفره، وأعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
يضلل فال هادي له تعالى فال مضل له ومن

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

                ﴿ن آل عمرا﴾

                            
           ﴿لنساءا﴾

                         
     ﴿األحزاب﴾

أما بعد ...

سيدنا محمد، فإن أصدق الحديث كالم اهللا تعالى وإن أحسن الهدي هدى محمد صلى اهللا وسلم وبارك على
ضاللة وكل ضاللة فى النار.ها وكل محدثة بدعة وكل بدعةوإن شر األمور محدثات

ثم أما بعد ..

فأسأل اهللا جل جالله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، اللهم ال تجعل فينا وال منا وال لنا 
وال حولنا شقيا وال محروما

اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا اللهم وال تجعل فيه إلحد غيرك شيئا

... مرحبا بكم فى مدرسة الربانيةأحبتى فى اهللا 

هنا مدرسة الربانية

الهدف : صناعة الشخصية الربانية المتأهلة النَّسّاكة بعلم.

اسأل اهللا جل جالله أن يجعلنا من الربانيين



وإن كان من كلمة شكر فى صدر الحلقة وأولها فلتكن هللا جل جالله، تعالوا نشكر اهللا، اللهم لك الحمد 
اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك ومنك الخير وحدك وإليك يرجع األمر وحدك سبحانك والشكر 

وبحمدك .

لستضافتيه لـ مدرسة الربانية وبثها على قناة محمد حسانثم الشكر موصوال لسيدنا فضيلة الشيخ الدكتور 
الرحمة .

من وراء هذه الكاميرات رأيت –الرحمة كاميرات قناة –وال أنسَ ذلك المشهد الذى دار خلف هذه الكاميرات 
حفظه اهللا تعالى وصاحب الفضيلة وصاحب هذه الدار محمد حسين يعقوبموقفا بين الشيخ الكبير الوالد 

لما كانت ليلة تدشين هذه المدرسة الليلة التى أسعدتكم جميعا لما محمد حسانفضيلة الشيخ الدكتور 
محمد فجعل الشيخ محمد حسانوصافح الشيخ يعقوبتقى الشيخ رأيتم هؤالء المشايخ فى هذه الليلة ال

يجيبه بعينيه ويؤكد عليه بعينيه يعقوبأنا معك أنا معك أنا معاك والشيخ يعقوبللشيخ حسان يقول
ال يزيد على أن يقول أنا معك أنا معاك أنا معاك لألخر أنا معاك على طول، فجزاك اهللا محمد حسانوالشيخ 

خيراً يا شيخنا الحبيب.

وأقول لك ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يعرض دعوته على الحجيج قبل الهجرة كان يقول : 

"من يؤوينى أبلغ رسالة ربى وله الجنة"

يا شيخنا الحبيب بشرك اهللا بالجنة 

حفظه اهللا تعالى وياليت محمد حسين يعقوبثم كلمة لصاحب هذه المدرسة ومؤسسها فضيلة الشيخ 
شعرى ماذا أقول، أقول لك يا سيدى ووالدى الحبيب قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم : 

ي "الذين إذا رءوا ذكر اهللا تعالأولياء اهللا و " 

يبك منهم ...نحسبك واهللا حس

 

 

اللهم اجزه عنا خير الجزاء

ثم الشكر لكم أنتم يا محبى مدرسة الربانية 

إلى الذين وقعوا فى شباك حب المدرسة الربانية من أول نظرة إلى الذين فرحوا بهذه الدفقة البيضاء بين يدى 
العالمين الجليلين جزاكم اهللا خيراً شجعتمونا، سددتمونا، شكر لدعواتكم وشكر لتفاعلكم وتواصلكم 

لحلقات فى هذا الوقت بعد صالة العصر مباشرة واستمروا فى تواصلكم عبر موقع استمروا فى متابعة هذه ا
الصفحة –قناة الرحمة وصفحة التواصل اإلجتماعى لقناة الرحمة على الفيسبوك وصفحة المدرسة الربانية 

الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعى .

لم التزكيةمبادئ فى عإخوانى تعالوا فى هذه الحلقة والتى هى بعنوان 

واشرف بأن يكون شريكى فى هذه الحلقة فضيلة الشيخ عادل فريد



الشيخ عمرو أحمد

تدبروا قول اهللا تعالى ، في سورة الشمس- 

                                  
                          

من يلزم التزكية .اهللا سبحانه وتعالى أقسم أحد عشر قسما متتالية ال نظير لهم في القرآن ، أنه لن يفلح إال 

لفتة على القسم :

عندما نزل قول اهللا تعالى 

              ﴿ذاريات ال﴾

قال أعرابي : من الذي أغضب الجبار لكي يقسم هذا اليمين الواحد ؟

؟؟!!فما بال هذه األقسام المتتالية 

اهللاصلى–رسولهبرسالةجاللهجالاهللاوامتن،أهلهفالحعلى–عزوجل–اهللاأقسمعظيمٌشأنٌالتزكيةإن 
:تعالىقال؛التزكيةتتضمناأنه–وسلمعليه

                                
     ﴿ آل عمران﴾

جل حالله على فالح صاحب التزكية، تعالوا لنتعلم ما وهنا بعد هذا التشويق واإلندهاش من أيمان اهللا
التزيكة ؟

فريدادل الشيخ ع

. التزكية " لغة " : الطهارة والنماء

:والطهر والنماء مشتق من قوله تعالى

                       ﴿ التوبة﴾

تنميتهاثم،والسيئةالرديئةواألخالقوالفجورالشركأدرانمنالنفستطهير" :اصطالحا" التزكية
.عليهاوالمداومةوالعبادةاهللاطاعةعلىاإلقبالثم،أوالبالتوحيد



استحقتعليهاوالثباتوبالطاعةبالتوحيدونمتوطهُرتوزكتربتثمالشركمنالنفسطهرتفإذا
فيالسعادةفلهااآلخرةفيوالمثوبةباألجرتعموأن،الدنيافى المحمودةباألوصافتوصفأنالنفسهذه

.بالتزكيةالدارين

موضع32نحوفيالزكاةوردتبينما،موضع29نحوفيالقرآنفيذكرهاوردالتزكية
.التزكيةلعظمةإالذلكوما

العلماءيحتاجهاأنهاأم؟فحسبالعوامعلىيطرحالقلبيرققوكالمرقائقهيالتزكيةهل

؟؟مُحدثعلمأمالسلفعلمأصولمنهي؟؟فهلوالوعاظ

الشيخ عمرو أحمد

ففضيلة الشيخ يسأل التزكية من منهج السلف أم علم –األولىالثالثةالقرون–الصالحالسلفكانإذا
مُحدث؟

قد جاءتك اآليه      جل جالله –اهللاهوبالتزكيةأمرالذي -

...الجنةأهلمنهج،الناجيةالفرقةمنهج،السلفمنهجعمقفيضاربةفالتزكية

:- وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال

وأصحابي "أنااليومعليهما: قال،؟؟اهللايارسولهيوما: قيل،واحدةإالالنارفيكلها،شعبةوسبعونبضععلىأمتي" تفترق

- جل جالله - ، قال اهللا تزكىمنعلىحصروهي،المنهجهذاأهليدخلهاالجنة

                   ﴿ طه﴾

- رضى اهللا عنه- فكيف ترى تزكية أبى بكر - صلى اهللا عليه وسلم-السلف الصالح هم أصحاب النبى وإذا كان
-رضى اهللا عنه- كيف ترى التزكية فى حال عمر 

منالقرآنالناساليسمعالذياألسيففهومحرابهفياصطفإذا: الصديقبكرأبوحالفيالتزكية
.بكائهشدة

ينتقلثمبهنيعملحتىآياتالخمسالعلمطلبفييتجاوزيكنلم: عمرحالفيالتزكية
.تليهاالتيللخمسة

وهم ينظرون للعقائد ويسطرون متون السلفعلماءيزللمفالتزكية كانت من أصول منهج السلف ، ولهذا 
.التزكيةشأنمنبنوداًالعقائدمضمونفييكتبونلم يزل هؤالءالعقيدة 

وهو يتكلم عن القدر يقول : - رحمه اهللا-اإلمام الطحاوي  



:يقولالواسطيةالعقيدةفيتيميةابناإلسالمشيخو

–
 

؟وثمارتهاوفضلهاالتزكيةشرفهوما

ادل فريدالشيخ ع

لكفى..يزكيالذيهوعزوجلاهللاأنإالالتزكيةفييكنلملو

:تعالىقالوقومهأباهليزكياهللاأرسله..إبراهيمالخليل.. هوالتزكيةإلىيدعوجاءمنأول

                         
   ﴿ مرمي﴾

أصول التزكية العلم أوالًمن

                         
                      ﴿ مرمي﴾

فدعى الخليل إبراهيم أباه وقومه إلى التزكية إلى التطهر من الشرك والكفر وإلى تنمية النفس وتزكيتها 
بالتوحيد فأبوا وردوا عليه دعوته

                       
     ﴿ مرمي﴾

يدعوه–عزوجل–اهللاإلىوتوجه،السالمإالمنهمينلهفلم

                            ﴿البقرة﴾

.فى هديه وسنته هو واسطة التزكية بين اهللا وخلقه–صلى اهللا عليه وسلم –فنبينا 

وسلمعليهاهللاصلىالنبيوسنةهديالتزكية



مبينا مكانة القلب : –صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 

"أال وِهَي الَقلبُ .ُكلُّهُ الَجسدُ فسدَ وإَذا َفَسَدْت ،ُكلُّهُ الَجَسدُ ُمْضَغًة، إذا َصَلَحْت َصَلحَ الَجَسدِ أال وإنَّ في" 



وما أنزل عليهم الكتب إال لتطهير القلوب من الشرك والكفر ، قال اهللا تعالى :وما أرسل اهللا الرسل

                             
  ﴿ مرمي﴾

والشرك والكفر .المعاصيالذنوب والزكاة هنا : التزكية وتطهير القلب منو

عزوجل :اهللا لهالنبى الوجيه الذى قال–عليه السالم –وهذا كليم اهللا موسى 

                      ﴿ طه﴾

 

هل التزكية أوالً أم طلب العلم ؟

الشيخ عمرو أحمد

وأنا أريد أن أسألك     ؟

نحن فى مدرسة الربانية ، أنت هتمتحن فى المدرسة ، تدرى ما السؤال فى مدرسة الربانية ؟

السؤال : كيف حال قلبك مع اهللا ؟

أن،الصالةأثرفتجدتصليأن،الثمرةعليكفتبدواهللاتعبدنأ،العلموثمرة،بالعلمالعملهيالتزكية
الخشيةفتجدتتعلمأن،الصدقةأثرفتجدتتصدق

؟التزكيةأمأوالالعلمهلوالسؤال : 

:- وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال

النار "اهللاأدخلهإليهالناسوجوهبهليصرفأوالسفهاءبهليماريأوالعلماءبهليجاريالعلمطلب" من



الوإالعلمطلبفيهللاواإلخالص،لعلمباالعمل نيةحالةوهيالعلمطلبتسبقأنيجبحالةفهناك
تعالىاهللاقالكماالحالسيكون

                           
                    ﴿ التوبة﴾

ن يقع العلم على قلب مخبت طاهر فهو المحل الذي البد من إصالحه ليتلقى الرسالة وينشرها .ال بد وأ

:بوّب اإلمام البخاري بابا في كتابهوهنا نقول أن حتى هذه التزكية البد أن تكون بعلم ، 

:- جال جالله - باب العلم قبل القول والعمل لقول اهللا 

                          ﴿ حممد﴾

، ثم تتعلم باقي فروع العلم. - صلى اهللا عليه وسلم –أي تكون من غير ابتداع على نهج النبي 

التزكية لماذا ؟

ادل فريدالشيخ ع

 لو لم يكن فى التزكية إال قول اهللا عزوجل    لكفى

بعد الفالح ثمره؟ إنه الفالح فى الدنيا واالخرة قال اهللا جل وعال :وهل 

         ﴿ الشعراء﴾

وهل يسلم القلب إال من التزكية ، وهل ثمرة التزكية إال سالمة القلب وطهره ونقاؤه من الشرك وأدرانه 
.وإقباله على الطاعة ، لو لم يكن فى التزكية إال ثمرة الفالح والنجاح فى الدنيا واآلخرة لكفى 

 : وشعور–وتعالىسبحانه–اهللاإلىبالسكونواطمئنانهالقلبوسكينةالسعادةومن ثمرات التزكية

" .أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبديواليزال." معهاهللابأنالعبد

الشيخ عمرو أحمد

إنها واجبة على كل مسلم فى الجملة لقول اهللا؟الشرع فى التزكيةحكمما    
على التفصيل تكون باعتبارها تخليه وتحليه تكون واجبة فى التخلى عن المحرمات –التزكية –ثم إنها 

انتهىوالتحلى بالواجبات، وتكون مستحبه فى التخلى عن المكروهات والتحلى بالمستحبات.





 ال نظير لهم في القرآن ، أنه لن فى سورة الشمس اهللا سبحانه وتعالى أقسم أحد عشر قسما متتالية
.يفلح إال من يلزم التزكية

اهللاصلى–رسولهبرسالةجاللهجالاهللاوامتن،أهلهفالحعلى–عزوجل–اهللاأقسمعظيمٌشأنٌالتزكية
.التزكيةتتضمناأنه–وسلمعليه

التزكية " لغة " : الطهارة والنماء.

تنميتهاثم،والسيئةالرديئةواألخالقوالفجورالشركأدرانمنالنفستطهير" :اصطالحا" التزكية
.عليهاوالمداومةوالعبادةاهللاطاعةعلىاإلقبالثم،أوالبالتوحيد

لعظمةإالذلكوماموضع 32نحوفيالزكاةوردتبينما،موضع29نحوفيالقرآنفيذكرهاوردالتزكية
.التزكية

الجنةأهلمنهج،الناجيةالفرقةمنهج،السلفمنهجمن أصولالتزكية.

ً؟من أصول التزكية العلم أوال

وسلمعليهاهللاصلىالنبيوسنةهديالتزكية.

التزكيةمحلفهو؟ وتدبر حالهكنزكأينفانظر..قلبكهوجنبيكبينالذيكنزك.

أن،الصالةأثرفتجدتصليأن،الثمرةعليكفتبدواهللاتعبدنأالعلموثمرة،بالعلمالعملهيالتزكية
.الخشيةفتجدتتعلمأن،الصدقةأثرفتجدتتصدق

من ثمرات التزكية الفالح فى الدنيا واآلخرة.

العبدوشعور–وتعالىسبحانه–اهللاإلىبالسكونواطمئنانهالقلبوسكينةالسعادةمن ثمرات التزكية
.معهاهللابأن

واجبة على كل مسلم فى الجملةالتزكية.

 التزكية  على التفصيل تكون باعتبارها تخليه وتحليه تكون واجبة فى التخلى عن المحرمات والتحلى
.بالواجبات، وتكون مستحبه فى التخلى عن المكروهات والتحلى بالمستحبات




